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необхідної форми і розміру, або у просторі (тривимірне) з утворенням 
криволінійної поверхні.

Висновки. Таким чином, кожна матриця, з яких складений світ-
лодіодний апарат, є окремим світлодіодним модулем. Виходячи з 
практичних міркувань, найбільш зручними є модулі з шістьома світ-
лодіодами, які розташовані в два ряди по три світлодіоди в кожному.
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Одним з перспективних напрямків створення оптичних біомедич-
них систем поляризаційної діагностики є поляриметрична система 
для оброблення та аналізу зображень біологічних об’єктів [1, 2]. Було 
розроблено інтелектуалізовану поляриметричну систему з можливістю 
реалізації двадцяти функцій різного інформаційного рівня: починаючи 
від вимірювання та аналізу розподілів векторів Стокса та елементів 
матриць Мюллера досліджуваного зразка, й закінчуючи відтворенням 
та аналізом розподілів орієнтаційно-фазових параметрів анізотропії 
біологічних об’єктів. Система складається з вимірювального кана-
лу, за допомогою якого реалізуються нові та удосконалені методи 
вимірювань параметрів анізотропії оптично тонкого багатошарового 
біологічного об’єкта у вигляді двовимірних зображень, та комп’ютера, 
за допомогою якого реалізується оброблення, аналіз та класифікація 
отриманих зображень [3].

Основною задачею є забезпечення оперативності вимірювання та 
аналізу отриманих даних, а також достовірності методів діагностування. 
Необхідні часові характеристики роботи зазначеної системи забезпечу-
ються за допомогою застосування принципів паралелізму при виконан-
ні базових операцій обробки зображень. Статистичний, кореляційний 
та фрактальний аналіз отриманих двовимірних розподілів параметрів 
анізотропії досліджуваних об’єктів застосовується для визначення ін-
формативних ознак при їх класифікації у відповідності до конкретних 
нозологій. Також розглядається варіант підтримки прийняття рішення 
при ідентифікації патологій на основі нейромережевого методу.
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Modern dentistry uses X-ray methods of research everywhere, 
among which an important place is occupied by a panoramic radiograph. 
The panoramic image allows us to clearly see the state of the teeth, the 
dental rudiments, which are located in the jaw, temporomandibular joints, 
as well as the maxillary sinuses. It should be noted that this type of study 
has a small dose of radiation. Indications for this type of study are dental 
implantation, bite correction, suspicion of bone tissue inflammation, control 
of the growth and development of the teeth, as well as the diagnosis of 
other dental problems.

Analysis of this type of image (fig. 1) requires certain skills. Therefore, 
an important task for a biomedical engineer is to develop tools for auto-
mating the processing of such images. Thus, the goal of the work is to 
automate the processing of panoramic dental x-ray images.

Based on the analysis, a functional scheme for processing of panoramic 
dental x-ray images (fig. 2) has been developed. It includes the search for a 
border that separates the upper and lower jaw; search for boundaries that 
separate individual teeth; segmentation of the areas of the teeth; number-
ing of teeth; clarification of the boundaries of tooth contours; the definition 
of parameters that characterize the condition of the tooth; classification of 
teeth according to the parameters obtained; and general analysis.


